
CZY WIESZ, ŻE ... 
tzw. ziemie pruskie w dobie walk z zakonem krzyżackim zamieszkiwało siedem plemion 

pruskich (Pomezanowie, Pogezanowie, Warmowie, Bartowie, Natangowie, Sambowie, 

Nadrowowie) oraz inne plemiona bałtyjskie: Jaćwingowie/Sudowie, Galindowie, 

Skalowowie. Część dawnych etnonimów przetrwała w nazwach geograficznych – np. 

Warmia, Sambia. Z kolei nazwa plemienia Bartów najprawdopodobniej pochodzi od 

bartnictwa (pszczelarstwa) i zachowała się w nazwie miasta Bartoszyce. 

 

rycerze zakonu krzyżackiego brali udział w bitwie pod Legnicą, 9 IV 1241 r. Pośrednio 

wywnioskować o ich obecności można z listu templariusza Poncjusza d’Aubon do króla 

Francji Ludwika IX Świętego, gdzie mowa jest o poległych z rąk Mongołów braci-rycerzy. 

Ich liczba sięgająca pół tysiąca sugeruje, że wśród zabitych byli również joannici i krzyżacy. 

Wprost o śmierci pod Legnicą wielkiego mistrza krzyżackiego Poppona von Osterna pisał w 

XV w. nasz kronikarza, Jan Długosz. 

 

w 1523 roku wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern spotkał się ze słynnym 

reformatorem Marcinem Lutrem. Ów były mnich przekonał go do porzucenia sprzecznych – 

według niego –z naturą i Biblią reguł zakonnych oraz pchnął na drogę zbudowania na bazie 

zakonnego państwa pruskiego i świeckiego państwa. Myśl ta u Hohenzollerna znalazła 

wielkie uznania i zaowocowała powstaniem luterańskiego księstwa Prus. 

 

stoczona w sierpniu 1914 r. bitwa pod Tannebergiem została uznana przez Niemców jako 

rewanż za poniesioną w 1410 r. klęskę pod Grunwaldem (w historiografii niemieckiej zwaną I 

bitwą pod Tannenbergiem). W istocie niemieckie zwycięstwo przyczyniło się do ostatecznej 

przegranej armii kajzera podczas Wielkiej Wojny, gdyż rosyjska ofensywa w Prusach 

Wschodnich wymusiła wycofanie z frontu zachodniego dwóch niemieckich korpusów, 

których zabrakło w dniach decydujących walk na Zachodzie w początkach września 1914 r. 

 

22 sierpnia 2018 roku 66-tym wielkim mistrzem wybrany został Frank Bayard, ksiądz 

rzymskokatolicki i menedżer, były ekonom generalny zakonu. Siedziba wielkiego mistrza 



znajduje się w centrum Wiednia, w kościele św. Elżbiety sąsiadującym z katedrą św. 

Szczepana. Co ciekawe – Zakon Niemiecki (sukcesor zakonu krzyżackiego) jest jedną z 

nielicznych instytucji kościelnych z siedzibą władz poza Rzymem. 


